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2016 metais Marijampolės Savivaldybės Tarybos Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetą
sudarė 5 nariai: A. Venslauskas, D. Kemeraitis, M. Ražinskas, A. Vyšniauskas bei K. Kynas
(vietoje buvusio nario K. Podolskio). Komitetas surengė trylika posėdžių. Tarybos narių,
priklausančių šiam komitetui, lankomumas buvo geras. Buvo keletas atvejų, kai nariai informavo
apie negalėjimą dalyvauti posėdyje, dėl pateisinamų objektyvių priežasčių.
Visuose komiteto posėdžiuose buvo svarstomi tarybos posėdžių sprendimų svarstymams
pateikti klausimai, kurie aktualūs Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui. Taip pat buvo svarstyti
bendri miestui ir miesto bendruomenei aktualūs klausimai, tokie kaip: STEAM centro steigimas
Marijampolėje, pritarimas ir piniginių lėšų skyrimas įvairiems projektams („Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“, Socialinės įtraukties
skatinimas pasienio regione“ ir kiti), gatvių pavadinimų suteikimas ir kiti klausimai. Ypatingai
didelis dėmesys buvo skirtas daugiabučių renovacijos problemų sprendimui, taip pat buvo
aptarinėjami LEZ steigimo bei daugiafunkcinio sporto komplekso investicijų projekto klausimai.
2016 metais Marijampolės Savivaldybės Tarybos Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui
buvo pavesta išnagrinėti ne viena užduotis, kaip kad išanalizuoti ir įvertinti kitų savivaldybių
veiksmus dėl šilumos ūkio valdymo perėmimo ir pan.
Komiteto posėdžių metu buvo nagrinėjami ir kiti labai svarbūs, savivaldybės veiklą
įtakojantys klausimai, o taip pat siūlomi šių klausimų sprendimų įgyvendinimo projektai:


Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo;



Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo;
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Dėl Marijampolės savivaldybės ir UAB „Litesko“ sutarties pakeitimo



Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose
namuose programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybė tarybos
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sprendimu Nr. 1-280, papildymo;


Dėl 2016 metų žemės ir nekilnojamo turto mokesčių tarifų nustatymo;



Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotų teritorijų programos projektui;



Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą;



Dėl savivaldybės būsto pardavimo;



Dėl Marijampolės savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2016 metų
sąmatos pavirtinimo;

Komitetas glaudžiai bendradarbiavo su kitais komitetais ir jų nariais, Marijampolės
savivaldybės meru, savivaldybės administracija, administracijos direktoriumi, departamentų
direktoriais bei kitais specialistais. Posėdžiai vyko sklandžiai ir dalykiškai, kiekvienas komiteto
narys galėjo išsakyti savo nuomonę.
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